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Vahvaa yhteistyötä ja yhteiskunnallista vaikuttamista
Järjestimme
tammikuussa
eduskuntaryhmien
puheenjohtajille
erittäin
onnistuneen
hallitusohjelmatavoitteidemme esittelytilaisuuden. Ryhmien puheenjohtajien kiinnostus oli aitoa ja
innostunutta. Nämä hallitusohjelmatavoitteet olimme rakentaneet yhteistyössä NJKL:n jäsenjärjestöjen
kanssa. Pääministeri Sipilän hallituksen muodostamisen jälkeen tapasimme tasa-arvoministeri Juha
Rehulan ja sovimme yhteistyöstä hallituksen tasa-arvo-ohjelman valmistelussa. Järjestömme onkin ollut
kuluneena vuonna keskeisesti mukana vaikuttamassa ministeriön tasa-arvo- ohjelman valmistelutyössä.
Vuotta 2015 voidaankin perustellusti pitää erittäin vahvana yhteiskunnallisen vaikuttamisen vuotena.
Järjestömme on ollut hyvin aktiivinen toimija, mistä kauniit kiitokset kuuluvat hallitukselle ja erityisesti
pääsihteerille ja järjestösihteerille.
Pidimme tammikuussa hallituksen seminaarin, jossa ryhmätöitä tehden yhdessä rakensimme
järjestöllemme tulevaisuuden vision. Tämän vision mukaan osaavat ja vaikuttavat naiset rakentavat
yhteistyössä tasa-arvoisen yhteiskunnan. Missiomme on naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon
ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistäminen yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.
Vuotta 2015 leimasivat vahvasti eduskuntavaalit. Naisten eteneminen poliittisessa vaikuttamisessa koki
vaaleissa tappion, kun valituksi tuli vain 83 naiskansanedustajaa, siis kaksi vähemmän kuin vuoden 2011
vaaleissa. NJKL kannusti tänäkin vuonna puolueita asettamaan naisia ehdokkaiksi ja samalla rohkaisi naisia
luottamaan vaaleissa naisehdokkaisiin. 100 naista eduskuntaan -kampanjamme tavoitteesta jäätiin
kuitenkin vielä kauas.
Aloitimme viime keväänä keskustelut NYTKIS-järjestön kanssa mahdollisesta tiiviimmästä yhteistyöstä,
jolla voisimme lisätä vaikuttavuuttamme ja samalla tehostaa toimintaamme. Keskustelut jatkuvat ja
tavoitteena on vaikuttavuuttamme lisäävä käytännönläheinen ja molempia hyödyttävän yhteistyön
tekeminen. 105. toimintavuottaan elävä, Suomen vanhimpiin ja vaikutusvaltaisimpiin järjestöihin kuuluva
Naisjärjestöjen Keskusliitto löytää varmasti sellaisia yhteistyön muotoja, jossa molempien järjestöjen
tavoitteita voidaan yhdessä edistää.
Olen erittäin tyytyväinen Naisjärjestöjen Keskusliiton toimiston aktiiviseen yhteistoimintaan
jäsenjärjestöjemme kanssa. Tästä työstä on perusteltua antaa niin Terhille kuin Sonjallekin suuret
kiitokset. Olemme 59 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka pitää omalla toiminnallaan osoittaa
tarpeellisuutensa jäsenjärjestöilleen. Olemme saaneet uusia jäseniä ja keskustelu siitä, millaiset järjestöt
voivat olla jäsenjärjestöjämme, on käynnissä. Tässäkin asiassa jäsenjärjestöjen näkemysten
kuunteleminen sekä avarakatseisuus tuottanevat parhaan tuloksen.
Vuosi 2015 on ollut täynnä tapahtumia sekä aktiivista ja vaikuttavaa työtä. Tästä on hyvä jatkaa uuteen
vuoteen ja uusiin haasteisiin. Samalla vuosi 2015 on ollut oman yhdeksänvuotisen puheenjohtajuuteni
viimeinen vuosi. Olen suuresti kiitollinen teille jokaiselle saamastani tuesta ja erinomaisesta yhteistyöstä,
jolla olen saanut tehdä tätä suuresti arvostamaani työtä. Paljon on mahtunut näihin vuosiin ja olen erittäin
kiitollinen mieliinpainuvasta läksiäisjuhlasta 16.12.2015, jossa minut palkittiin keskusliiton Aleksandra palkinnolla. Olette palkinneet minut arvokkaimmalla mahdollisella tavalla. Siitä lausun teille jokaiselle
NJKL:N jäsenelle erittäin kauniit, sydämestäni tulevat kiitokset.
Toivon että me naiset opimme entistä enemmän luottamaan toisiimme. Tämän asenteiden tasolla
tarvittavan muutoksen eteenpäinviemisessä jatkan vahvaa työtäni kaikilla niillä kansanvallan foorumeilla,
jossa minulla on valtakirja. Maailma ja sen rauha tarvitsevat nyt enemmän kuin koskaan rauhan rakentajia,
siis meidän naisten viisautta ja logiikkaa.
Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
Sirkka-Liisa Anttila
Puheenjohtaja 2007 - 2015 ja NJKL:n kunniajäsen
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Naisten oikeuksien puolesta, muuttuvassa maailmassa
Kuluneena vuonna 2015 talouden taantuma syveni ja vuoden aikana keskusteltiin tiiviisti talouden
sopeuttamisen vaihtoehdoista. Suomeen valittiin uusi eduskunta ja hallitus. Eurooppaan saapui yllättäen
suuri joukko sotaa ja hätää pakenevia maahanmuuttajia.
Naisjärjestöjen Keskusliitto esitteli tammikuussa eduskuntapuolueiden johdolle yhdessä jäsenjärjestöjen
kanssa valmistellut hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2015 – 2019 ja vaikutti koko vuoden tiiviisti näiden
tavoitteiden suunnassa. Kevään aikana hallitus työsti NJKL:n strategiaa ja yhteiset toimintalinjaukset ja
kehittämistoimenpiteet hyväksyttiin kevätkokouksessa.
Kulunut vuosi oli vaikuttamisen saralla vilkas. Kampanjamme 100 naista eduskuntaan levisi laajalti ja työ
tavoitteen saavuttamiseksi jatkuu. NJKL toimi tiiviissä yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja eri
yhteistyöverkostojen kanssa strategisiin hallitusohjelmatavoitteisiin ja tasa-arvo-ohjelmaan
vaikuttamiseksi. NJKL vaati, että julkisten palvelujen leikkausten, talouden elvytystoimien ja sote- ja
itsehallintouudistuksen sukupuolivaikutukset on arvioitava ja otti kantaa pienituloisten ja ikääntyvien
naisten ja maahanmuuttajanaisten puolesta. NJKL neuvotteli lukuisten päättäjien ja vaikuttajien kanssa
yhdessä NYTKIS ry:n ja eduskunnan naisverkoston kanssa.
Vuonna 2015 vietettiin Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman hyväksymisen 20-vuotisjuhlaa. NJKL
toimitti yhdessä 18 kansalaisjärjestön ja muun tahona kanssa Peking +20 –rinnakkaisraportin vuosilta
2010 – 2015 ja osallistui YK:n Naisten asema –toimikunta CSW:n 59. sessioon. NJKL osallistui myös
keskusteluihin EU:n tasa-arvostrategiasta ja pohjoismaisen yhteistyön tiivistämisestä.
NJKL vaikutti myös järjestämällä jäsenjärjestöjensä ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa useita
seminaareja ja keskustelutilaisuuksia mm. teemoista EU, naiset ja talous, Naiset mediassa, Naisten
oikeudet: Peking – Helsinki – New York, Kuntien tasa-arvotyön kehittäminen ja Moninainen naiseus. NJKL
työsti useita hankkeita, mm. 100 tasa-arvotekoa –hankkeen yhteistyössä Tasa-arvoasiain
neuvottelukunnan ja lukuisten kumppanien kanssa Suomi100-organisaatiolle. Järjestön viestintää, mm.
kannanottoja, uutiskirjettä ja sosiaalista mediaa, tehostettiin.
Vuosi oli puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttilan viimeinen vuosi järjestömme johdossa. Kuluneet 9 vuotta
ovat olleet Naisjärjestöjen Keskusliitolle merkityksekkäitä ja muovanneet järjestöstämme aktiivisen
yhteiskunnallisen vaikuttajan ja viestijän. Sirkka-Liisa Anttila korosti tiivistä yhteistyötä NJKL:n
jäsenjärjestöjen kanssa, naisten yhteistyötä yli puoluerajojen ja aktiivisesta osallistumista
päätöksentekoon. Hänet palkittiin naisten oikeuksien edistämisestä NJKL:n Aleksandra-palkinnolla
tunteikkaassa läksiäistilaisuudessa Suomen NNKY-liitossa. Lämmin kiitos vaikuttavasta työstä
pitkäaikaiselle puheenjohtajallemme!
Ylen Ison Pajan auditorio oli ääriään myöten täynnä, kun NJKL:n syyskokous valitsi tulevaa
puheenjohtajaa. Olimme hyvin ilahtuneita korkeatasoisista puheenjohtajakandidaateista ja laajasta
kiinnostuksesta hallituksen jäsenyyteen. Puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Eva Biaudet. Haluan
toivottaa koko järjestön puolesta uuden puheenjohtajamme Eva Biaudet’n lämpimästi tervetulleeksi
Naisjärjestöjen Keskusliiton työhön ja toimintaan naisten oikeuksien puolesta!
Itselleni vuosi oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi NJKL:n pääsihteerinä. Suuret kiitokset NJKL:n
jäsenjärjestöille ja muille yhteistyökumppaneille kuluneen vuoden tiiviistä ja merkityksekkäästä
yhteistyöstä!

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
Terhi Heinilä
Pääsihteeri
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1. VAIKUTTAMINEN NAISTEN ASEMAN, TASA-ARVON JA TYTTÖJEN JA NAISTEN IHMISOIKEUKSIEN
EDISTÄMISEKSI
Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteet 2015 – 2019
Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2015 – 2019 valmisteltiin yhteistyössä
jäsenjärjestöjen kanssa. Jäsenjärjestöjen vastausten pohjalta laaditut hallitusohjelmatavoitteet
hyväksyttiin NJKL:n syyskokouksessa 19.11.2014. Tärkeimmät teemat kuluvalla hallituskaudella ovat:
1. Tasa-arvoinen työ ja perhe-elämä
2. Tasa-arvoinen kasvatus ja koulutus
3. Tyttöjen ja naisten hyvinvointi ja terveys
4. Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen
5. Tasa-arvoinen päätöksenteko ja julkinen hallinto
Naisjärjestöjen Keskusliitto luovutti hallitusohjelmatavoitteensa eduskunnassa 15.1.2015 puolueiden ja
eduskuntaryhmien johdolle. Naisjärjestöjen Keskusliitto painotti, että hallituksen tulee laatia naisten ja
miesten tasa-arvoa edistävä ohjelma sekä varmistaa resurssit sen toteutumiseen ja seurantaan.
Tavoitteissa tulee huomioida Pekingin toiminta-ohjelman osa-alueet. Tilaisuutta johti NJKL:n
puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila. Puolueista mukana olivat Jouni Backman (SDP), Johanna
Karimäki (Vihr.), Kimmo Tiilikainen (Kesk.), Paavo Arhinmäki (Vas.), Sauli Ahvenjärvi (KD), Päivi
Storgård (RKP), Arto Satonen (Kok.), Jari Lindström (PS) ja Kike Elomaa (PS). Tavoitteet toimivat NJKL:n
kannanottojen yhteisesti hyväksyttynä tausta-asiakirjana koko hallituskauden ajan.
Hallitusohjelmatavoitteita jaettiin laajasti useita eri kanavia pitkin paitsi kaikille kansanedustajille, muille
päätöksentekijöille, NJKL:n jäsenjärjestöille ja kaikille sidosryhmille. Niitä esiteltiin lukuisissa tilaisuuksissa
NJKL:n jäsenjärjestöjen edustajille ja jäsenjärjestöt veivät omia kanaviaan pitkin yhteisiä tavoitteita
eteenpäin. Hallitusohjelmatavoitteet löytyvät liiton nettisivuilta suomen- ja ruotsinkielisinä.
Sanoista tekoihin. Naisten aseman ja sukupuolten tasa-arvon haasteet Suomessa 2015 Kansalaisjärjestöjen rinnakkaisraportti Peking+20
Vuonna 2015 tuli kuluneeksi 20 vuotta Pekingissä vuonna 1995 pidetystä YK:n neljännestä
maailmankonferenssista naisten aseman edistämiseksi. Konferenssissa hyväksytyn Pekingin naisten
oikeuksien julistuksen ja toimintaohjelman pääperiaatteet ovat naisten aseman vahvistaminen, naisten
ihmisoikeuksien toteuttaminen ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen valtavirtaistamalla.
Naisjärjestöjen Keskusliitto on perinteisesti koordinoinut Suomen kansalaisjärjestöjen rinnakkaisraportin
kokoamista ja kutsui keväällä 2014 jäsen- ja yhteistyöjärjestönsä mukaan Peking+20 -rinnakkaisraportin
kirjoittamiseen. Sanoista tekoihin. Naisten aseman ja sukupuolten tasa-arvon haasteet Suomessa 2015
- Kansalaisjärjestöjen rinnakkaisraportti Peking+20 -raporttia työstettiin 18 järjestön ja verkoston kanssa
ja siinä käydään läpi kaikki 12 Pekingin toimintaohjelman aihealuetta. Raporttia käytettiin laajasti
vaikuttamiseen sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien teemoissa. Se on ladattavissa liiton
nettisivuilta.
Sanoista tekoihin -rinnakkaisraportissa todettiin seuraavasti: ”Valitettavasi kehitys tasa-arvon
edistämiseksi ei ole Suomessa ollut aina johdonmukaista. Monissa asioissa on menty jopa taaksepäin. On
huomattava, että YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän kieltävä yleissopimus ns. CEDAW-sopimuksen
raportti vuonna 2014 toi esiin merkittäviä puutteita Suomen tasa-arvon tilasta. Mm. naisten
taloudellisissa ja koulutuksellisissa asioissa kehitys ei ole ollut toivottua. Vuoden 2014 Euroopan
perusoikeusviraston tutkimus osoitti, että naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa edelleen hälyttävän
yleistä. Kyseessä on merkittävä ihmisoikeusasia, johon ei ole riittävästi kansallisesti reagoitu. Myös
valtioneuvosto on nostanut ongelman esiin tasa-arvo-ohjelmansa 2012 - 2015 loppuraportissa.”
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Hankevaikuttaminen
100 naista eduskuntaan Naisjärjestöjen Keskusliitto kampanjoi 100 naista eduskuntaan –teemalla ennen
19.4. järjestettyjä eduskuntavaaleja. Enemmistö kansanedustajista ja eduskuntavaalien ehdokkaista on
aina ollut miehiä. Tavoitteena olikin saada 100 naista eduskuntaan. Kampanjaa markkinoitiin erillisellä
kampanjapaketilla NJKL:n sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeessä ja nettisivuilla. Yhteensä 1300 osallistui
Facebook-tapahtumaan ja viesti tavoitti tuhannet sosiaalisen median käyttäjät, myös laajasti vaikuttajia
ja tiedotusvälineitä. Lukuisat jäsenjärjestöt ja muut tahot jakoivat kampanjaa edelleen omille jäsenilleen.
Naisten äänestämisen merkitys oli esillä myös tiedotusvälineissä. #100naistaeduskuntaan
Vuonna 2015 kansanedustajaehdokkaista vain 39 prosenttia oli naisia. Eduskuntavaaleissa naisia valittiin
kansanedustajiksi yhteensä 83, joka on 41,5 prosenttia kansanedustajien kokonaismäärästä. Naisia aloitti
uudessa eduskunnassa kaksi vähemmän kuin vuonna 2011.
Tasa-arvoa nyt! Eduskuntavaalien jälkeen hallitusohjelmaa valmisteltaessa Naisjärjestöjen Keskusliitto
jatkoi tasa-arvokampanjointia Tasa-arvoa nyt! –viestintäkampanjalla. NJKL piti välttämättömänä, että
tuleva hallitus sisällyttää sukupuolten tasa-arvon edistämisen laaja-alaisesti mukaan hallituksen
toimintasuunnitelmaan ja laatii erillisen kansallisen tasa-arvo-ohjelman. Halusimme muistuttaa erityisesti
seuraavista seikoista:


Tasa-arvon edistäminen kuuluu koko hallitukselle!



Leikkausten ja elvytystoimien vaikutukset naisiin ja miehiin on arvioitava!



Syrjintä on tuhlausta, sukupuolten tasa-arvo tuo säästöä.

Hanketta kampanjoitiin NJKL:n ja sen jäsenjärjestöjen viestintäkanavissa sekä mm. kansanedustajille ja
medialle. Bannereita jaettiin yhteistyökumppaneiden käyttöön esimerkiksi Facebookin kansikuviksi.
Kampanja tavoitti pelkästään Facebookissa yli 13.000 henkilöä.
100 tasa-arvotekoa –hanke Naisjärjestöjen Keskusliitto valmisteli joulukuussa 2015 100 tasa-arvotekoa –
hankkeen yhteistyössä Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANEn kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda
yhdessä konkreettista toimintaa ja tekoja yhä tasa-arvoisemman, avoimemman ja luotettavamman
yhteiskunnan luomiseksi. Teot toimivat kannustavina esimerkkeinä ja hyvien käytäntöjen jakajina koko
yhteiskunnassa sekä lisäävät kansalaisten luottamusta maahamme ja sen kykyyn tarjota hyvät ja tasaarvoiset elämisen edellytykset kaikille sukupuolille. Konkreettiset teot toimivat muutosten aikana
todisteena jatkuvuudesta ja suomalaisen yhteiskunnan pitkäjänteisestä kehittämisestä.
100 tasa-arvotekoa mahdollistaa erilaisten yhteisöjen osallistumisen Suomen juhlavuoteen laajasti,
näkyvästi ja sukupuolten välistä tasa-arvoa edistäen. Hankkeeseen on suunniteltu kuuluvaksi
verkkosivusto, äänestyksiä ja haastekampanja. Viestintä tarjoaa tasa-arvotekojen tekijöille
mahdollisuuden sekä kehittää toimintaansa että saada siitä tunnustusta. Hankkeeseen voivat osallistua
järjestöt, kunnat, yritykset, oppilaitokset, työmarkkinajärjestöt ja monet muut tahot konkreettisilla tasaarvoteoilla. Teot voivat olla valtakunnallisia, alueellisia tai paikallisia.
Hankkeeseen lähti mukaan kumppaneiksi 38 eri järjestöä ja tahoa, mm. Helsingin kaupunki, Helsingin
poliisi, Yleisradio, Suomen Kuntaliitto ja suuri joukko NJKL:n jäsenjärjestöjä. Monet tahot ilmaisivat
kiinnostuksensa olla hankkeessa mukana tasa-arvotekoja toteuttamassa. Hankkeelle haettiin rahoitusta
vuosille 2016 – 2017 Suomi 100 –organisaatiolta.
Muu yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Naisjärjestöjen Keskusliitto, eduskunnan naisverkosto ja NYTKIS ry neuvottelivat 17.6. perhe- ja
peruspalveluministeri Juha Rehulan kanssa hallituksen tasa-arvo-ohjelman valmistelusta. NJKL lähetti
ministeri Rehulalle kannanoton tasa-arvon sisällyttämisestä hallituksen toimintaohjelmaan ja
kärkihankkeisiin 11.8. NJKL osallistui STM:n 8.9. järjestämään työpajaan hallituksen tasa-arvo-ohjelman
laatimiseksi Finlandia-talolla.
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NJKL, eduskunnan naisverkosto ja NYTKIS ry:n neuvottelivat 18.9. työ- ja oikeusministeri Jari Lindströmin
kanssa naisten työelämään vaikuttavista tasa-arvokysymyksistä ja naisiin kohdistuvan väkivallan
estämisestä. Molemmissa tapaamisissa luovutettiin ministereille ja julkisuuteen yhteiset kannanotot.
Lisäksi Naisjärjestöjen Keskusliitto piti säännöllisiä virallisia ja epävirallisia yhteyksiä sukupuolten tasaarvokysymyksissä poliittisiin päätöksentekijöihin, heidän avustajiinsa ja eri ministeriöihin. Keskeisimpiä
yhteistyökumppaneita poliittisessa vaikuttamisessa olivat eduskunnan naisverkosto, NYTKIS ry, MonikaNaiset liitto ry ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE. Tiivistä yhteistyötä vaikuttamisessa tehtiin myös
jäsenjärjestöjen, mm. Eurooppanaiset ry ja Suomen Yrittäjänaiset ry:n, sekä muiden sidosryhmien kanssa.
Sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien puolesta: kannanotot ja tilaisuudet
Naisjärjestöjen Keskusliitto otti aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin sukupuolten tasa-arvon teemoihin ja
julkaisi vuoden aikana yhteensä 18 kannanottoa ja tiedotetta ja kolme lausuntoa. Keskeisimpinä
kannanottojen teemoina olivat mm. NJKL:n hallitusohjelmatavoitteet, naisten osuus päätöksenteossa,
miten käy pienituloisten ja ikääntyneiden naisten, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on ehkäistävä
tehokkaasti tulevalla hallituskaudella, poikkihallinnollista tarkastelua tyttöjen ja naisten
pakolaistilanteeseen tarvitaan ja naisjärjestöjen toiminnan jatkuminen on turvattava. LIITE 1
Naisjärjestöjen Keskusliiton kevätkokouksen yhteisessä julkilausumassa painotettiin, että tuleva hallitus
sisällyttää sukupuolten tasa-arvon mukaan strategisiin hallitusohjelmatavoitteisiin, vuosittaisiin
toimintasuunnitelmiin ja laatii erillisen kansallisen tasa-arvo-ohjelman. Samoin pidettiin
välttämättömänä, että mahdollisten julkisten palvelujen leikkausten ja samaan aikaan tehtävien talouden
elvytystoimien sukupuolivaikutukset on arvioitava.
Syyskokouksen julkilausumassa pidettiin välttämättömänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon ja
itsehallinnon uudistuksen sukupuolivaikutukset arvioidaan prosessin eri vaiheissa ja että näitä arvioita
käytetään päätöksenteon pohjana. Tasa-arvolain mukaisen sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen
itsehallintoalueiden sosiaali- ja terveyspalvelujen valmistelussa, tuottamisessa, rahoituksessa ja
päätöksenteossa on turvattava. Naisjärjestöjen Keskusliitto vetosi myös, että kuntapäättäjät
allekirjoittaisivat
eurooppalaisen
tasa-arvon
peruskirjan
ja
toteuttamaan
sitä
päätöksenteossa. Nykyisestä 317 kunnasta vasta 18 oli hyväksynyt eurooppalaisen paikallis- ja
aluehallinnon tasa-arvon peruskirjan.
NJKL vaikutti myös järjestämiensä tilaisuuksiensa, seminaarien ja kokousten, kautta mm. kansalliseen
tasa-arvotilanteeseen Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman alalla, naisten taloudessa, sukupuolten
tasa-arvon EU-politiikassa, hallitusohjelmatavoitteissa, kuntavaaleja valmistelevassa keskustelussa ja
naisten osuudessa mediassa.
NJKL osallistui systemaattisesti ja laajasti eri sidosryhmien ja jäsenjärjestöjen vaikuttamistilaisuuksiin
ja -seminaareihin ja viesti niistä sosiaalisessa mediassa ja uutiskirjeessä. Naisjärjestöjen Keskusliiton
kevätkokous järjestettiin Tehy ry:ssä ja syyskokous Yleisradion Isossa Pajassa.
NJKL:n hallitus vaikutti myös keskustelemalla kokoustensa yhteydessä ajankohtaisista, naisille
merkityksekkäistä teemoista. Hallitus kokoontui mm. eduskunnassa, Eläketurvakeskuksessa ja Kelassa.
Eläketurvakeskuksessa järjestetyssä kokouksessa aiheena oli mm. Suomen eläketurva, työeläkkeen
kohdistuminen, sukupuolen vaikutus työuriin ja toimeentuloon eläkeaikana. Naisten eläke on edelleen
kolme neljäsosaa miesten eläkkeistä. Suurin syy tähän on ansiotasoerot, sekä keskimäärin kaksi vuotta
lyhempi työura. Suomessa yli 75-vuotiailla naisilla on suurempi köyhyysriski ja 63 prosenttia heistä asuu
yksin. Ratkaisuja erojen kaventamiseen sukupuolen väliltä olisi työmarkkinoihin vaikuttaminen, ja siellä
esiintyvien erojen kaventaminen, sekä hoitovastuun tasaisempi jako. Keskustelussa mukana NJKL:n
hallituksen lisäksi ETK:n toimitusjohtaja Jukka Rantala, viestintäjohtaja Kati Kalliomäki ja muita
johtoryhmän jäseniä.
Kelassa järjestetyssä kokouksessa aiheena oli myös Suomen eläketurva ja naisten eläkeköyhyys.
Eläkkeelle siirtymisen myöhentämisen tavoitteena on eläkeköyhyyden laskeminen. EU-komission
raportissa on ilmennyt, että eläkeköyhyys on suhteessa suurempaa Suomessa kuin EU:ssa keskimäärin.
Erityisesti riskiryhmässä ovat yksin asuvat naiset. Keskustelussa olivat mukana NJKL:n hallituksen lisäksi
Kelan toimitusjohtaja Liisa Hyssälä, tutkimusjohtaja Olli Kangas ja palvelujohtaja Sari Hänninen.
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Lisäksi kesän aikana Naisjärjestöjen Keskusliitto kampanjoi ympäristöasioissa yhteistyössä John Nurmisen
Säätiön kanssa teemalla ”Naiset Itämeren puolesta – kutsu pelastustalkoisiin”.

2. YHTEISTYÖ JÄSENJÄRJESTÖJEN JA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN KANSSA
Jäsenjärjestöyhteistyön kehittäminen
Naisjärjestöjen verkoston koordinoinnin ja vuorovaikutuksen kehittämisen jatkaminen Jäsenjärjestöjen
kanssa tehtävä yhteistyö, vuorovaikutus ja verkottuminen vahvistettiin kevätkokouksessa Naisjärjestöjen
Keskusliiton toiminnan yhdeksi keskeiseksi painopisteeksi. Jäsenjärjestöjensä valtakunnallisena
yhdyssiteenä Naisjärjestöjen Keskusliitto toimii naisjärjestöjen keskinäisen verkostoitumisen edistäjänä ja
ylläpitäjänä. NJKL tapasi koko vuoden ajan tiiviisti jäsenjärjestöjen edustajia kahdenkeskisissä
tapaamisissa,
erilaisten
verkostotoimien
yhteydessä,
järjestetyissä
seminaareissa
ja
keskustelutilaisuuksissa, NJKL:n hankkeiden valmistelun tiimoilta, NJKL:n työryhmissä, sääntömääräisissä
kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa. Tätä verkostoa ja järjestöjen välistä yhteistyötä on pyritty
vahvistamaan siten, että NJKL:n hallituksen edustajat vierailevat jäsenjärjestöjen vuosikokouksissa tai
hallituksen kokouksissa.
Strategian päivitys yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa Naisjärjestöjen Keskusliitto keräsi tammikuussa
strategiakyselyllä jäsenjärjestöjensä ajatuksia kevään 2015 aikana toteutettavaan järjestön strategia- ja
sääntöpäivitykseen liittyen. Kyselyllä kartoitettiin erityisesti yhteiskunnallisten muutosvoimien luonnetta
sekä niiden koettua vaikutusta yhtäältä kyseessä olevaan järjestöön itseensä, toisaalta koko
Naisjärjestöjen Keskusliittoon. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 18 jäsenjärjestöä.
Vastauksia käsiteltiin NJKL:n hallituksen vuoden ensimmäisessä kokouksessa, jolloin aloitettiin liiton
strategian päivitys. Keskustelu kävi vilkkaana erityisesti siitä mikä naisille on merkityksellistä, miten
naisjärjestöt voivat vastata toimintaympäristön muutoshaasteisiin ja mitkä ovat Naisjärjestöjen
Keskusliiton tärkeimmät voimavarat yhdessä jäsenjärjestön kanssa. Strategiset tavoitteet,
toimintalinjaukset ja kehittämistoimenpiteet esitettiin ja hyväksyttiin NJKL:n kevätkokouksessa.
Järjestetyt tilaisuudet ja tapahtumat jäsenjärjestöille ja sidosryhmille LIITE 2
Sanoista tekoihin - Peking+20 -rinnakkaisraportti Naisjärjestöjen Keskusliitto yhdessä
yhteistyöverkostonsa kanssa julkisti ja esitteli Sanoista tekoihin- Kansalaisjärjestöjen rinnakkaisraportti
Peking+20 –raportin Sosiaali- ja terveysministeriössä 27.2. Tilaisuuden jälkimmäinen osa - From Vision to
Transformation - Discussion on new Post-2015 Agenda -pidettiin englanniksi. Tilaisuus on katsottavissa
netistä tässä linkissä. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä STM, Ulkoasiainministeriö, Naisjärjestöjen
Keskusliitto, Naisjärjestöt yhteistyössä Nytkis ry ja YK-liitto.
Kansainvälisen naistenpäivän juhla järjestettiin 13. kerran 6.3. Juhlan järjestivät Helsingin Yliopisto,
Naisjärjestöjen Keskusliitto, Suomen UN Women ja Helsingin yliopiston Alumni ry. Juhlan teemana oli 20
vuotta Pekingin julistuksesta ja toimintaohjelmasta. Juhlassa kuultiin Helvi Sipilä -luento, jonka piti Helvi
Sipilän poika, professori emeritus Jorma Sipilä. Helsingin yliopiston menestyneet tutkijat, päivän kunniaksi
kaikki naisia, esittelivät omaa tutkimustaan. Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Päivi Mattila loi katsauksen
siihen, mitä on tapahtunut naisten oikeuksissa Pekingin julistuksesta 1995 nykyhetkeen. Syksyllä
aloitettiin vuoden 2016 juhlan valmistelu teemalla Naiset ja kestävä kehitys.
EU, naiset ja talous Naisjärjestöjen Keskusliitto järjesti EU, naiset ja talous - Miten talouskriisi näkyy
naisten kukkarossa? –keskustelutilaisuuden 22.4. Tehyssä yhteistyössä Eurooppanaiset ry:n ja Tehy ry:n
kanssa. Tilaisuuden avasivat Satu Paasilehto, Eurooppanaiset ry, Sirkka-Liisa Anttila ja Kirsi Sillanpää
Tehy ry. Pääpuhujana oli Seija Ilmakunnas Palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Panelisteina olivat Seija
Estlander, Suomen Yrittäjänaiset ry, Batulo Essak, African Care ry sekä Terhi Lindqvist, Marttaliitto ry.
Tilaisuuden moderaattorina toimi Kati Kalliomäki, Eurooppanaiset ry.
Keskustelutilaisuus EU:n tasa-arvostrategiasta NJKL ja Kalevala Koru järjestivät keskustelutilaisuuden
21.5. Kalevala Korun liikkeessä Helsingissä. Teemoina olivat tasa-arvo hallitusohjelmassa ja Euroopan
unionin mahdollinen tasa-arvostrategia ja puhujina pj. Sirkka-Liisa Anttila, Kalevala Korun toimitusjohtaja
Riitta Huuhtanen ja STM:n neuvotteleva virkamies Eeva Raevaara.
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Kuntien tasa-arvotyön kehittäminen NJKL järjesti yhteistyössä WoM Oy:n kanssa 9.9. NJKL:n tiloissa
keskustelutilaisuuden kuntien tasa-arvotyön kehittämisestä. Tilaisuuden avasi kansanedustaja,
Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero, WoM Oy:n toimitusjohtaja Sinikka Mustakallio ja
NJKL:n pääsihteeri Terhi Heinilä. Tilaisuudessa Vantaan kaupungin suunnittelija Meija Tuominen esitteli
tutkimuksen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta kolmessa suomalaisessa kaupungissa.
Moninainen naiseus –työpaja NJKL järjesti yhteistyössä ProMama ry:n ja Vantaan NiceHearts ry:n kanssa
Moninainen naiseus –työpajan 3.10. NJKL:n tiloissa ja Jenny ja Antti Wihurin rahaston tukemana. Syksyllä
2015 järjestettiin useita tilaisuuksia, jossa testattiin mallinnettavan työpajan toimivuutta. Esimerkiksi
ProMamassa työpaja järjestettiin rintasyövän sairastaneiden vertaistukiryhmässä. Syksyllä järjestettiin
myös koulutuspäivä, jossa ProMaman kouluttajat olivat Moninainen naiseus -työpajassa.
Testityöpajojen pohjalta luotiin Moninainen Naiseus -työpajan mallinnus ja ryhdyttiin suunnittelemaan
3.10. järjestettävää tilaisuutta. Työpajaa tarjottiin kaikille Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöjen
jäsenille ja sitä markkinoitiin mm. omien verkostojen kautta, NJKL:n uutiskirjeessä, Facebook-sivulla ja
nettisivuilla. Kouluttajina toimivat toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm ja toiminnanjohtaja Ritva
Passiniemi. Työpajasta saatujen kokemusten ja palautteiden pohjalta työpajan mallinnusta kehitettiin
eteenpäin.
Naiset mediassa –keskustelutilaisuus NJKL järjesti yhteistyössä Ylen kanssa syyskokouksen yhteydessä
Ylen Isossa Pajassa 18.11. Naiset mediassa –keskustelutilaisuuden, jonka teemoina olivat naisen urapolku
mediassa ja nainen toimijana mediasisällöissä. Tilaisuutta johti Ylen eettisen toiminnan päällikkö Riitta
Pihlajamäki ja sen avasivat NJKL:n puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila ja Ylen viestintäjohtaja Reija
Hyvärinen. 2010-luvun uusista kansalaistaidoista kertoi Ylen sisältöpäällikkö Minna Peltomäki ja
panelisteina toimivat Riikka Venäläinen, Ylen uutisten ja ajankohtaisten Yhteiskunta-toimitusryhmän
päällikkö ja Merja Ylä-Anttila, vastaava päätoimittaja, MTV Uutiset. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa
täältä
Muut hankkeet, tilaisuudet ja tapahtumat
Naisten ääni –hanke Naisten Ääni on Suomalaisen Naisliiton käynnistämä hanke, jossa kerätään
itsenäisyyden ajalla Suomessa eläneiden naisten pienoiselämäkertoja verkkojulkaisuun. Naisten Ääni on
osa valtioneuvoston kanslian koordinoimaa Suomi100-ohjelmaa, joka juhlistaa Suomen satavuotista
itsenäisyyttä vuonna 2017. Naisten Ääni tuo ohjelmaan kaivattua naisnäkökulmaa sekä paikkaa yleistä
naishistorian kirjoituksen puutetta.
Naisjärjestöjen Keskusliitto on osallistunut hankkeeseen kumppanijärjestönä. NJKL:n palkkaama osaaikainen projektikoordinaattori Liisa Ketolainen tiedotti Naisten Ääni -hankkeesta ja oli yhteydessä
kaikkiin Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöihin osallistumisesta hankkeeseen syksyn aikana.
Jäsenjärjestöt välittivät hankkeesta tietoa edelleen esimerkiksi omissa uutiskirjeissään ja jäsenlehdissään.
NJKL viesti laajasti hankkeesta: hallinnoi hanketta, kirjoitti artikkeleita, neuvoi järjestöjä ja kirjoittajia
hankkeeseen liittyen sekä editoi ja julkaisi verkkojulkaisuun saapuvia artikkeleita. Naisten Ääni -hanketta
markkinoitiin lukuisissa Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Suomalaisen Naisliiton tapahtumissa, mm. NJKL:n
kevätkokouksessa huhtikuussa Tehy ry:ssä ja syyskokouksessa marraskuussa Yleisradion Isossa Pajassa.
Naisten Ääni -hankkeelle perustettiin oma Facebook-sivu, jonka kautta artikkelit ovat tavoittaneet
tuhansia ihmisiä. Laajaa näkyvyyttä artikkeleille on saatu myös Naisjärjestöjen Keskusliiton sosiaalisen
median ja uutiskirjeen kautta. NJKL osallistui lisäksi Suomalaisen Naisliiton hallinnoiman Naisten Ääni työryhmän työskentelyyn, ennen kaikkea osallistumalla ja järjestämällä asiantuntijatapaamisia sekä
osallistumalla hankkeen suunnittelu- ja kehitystöihin. Naisten Ääni -hanke jatkuu Suomalaisen Naisliiton
vetämänä ainakin itsenäisyyden juhlavuoteen 2017 asti.
Tasa-arvoasioiden neuvottelupäivät Tasa-arvotiedon keskus Minnan (THL) järjesti yhteistyössä Sosiaalija terveysministeriön ja Valtakunnallisen tasa-arvoverkoston kanssa Tasa-arvoasioiden neuvottelupäivät
Helsingissä 1.–2.10. Päivien teemoina olivat mm. hallituskauden tasa-arvopolitiikka, tasa-arvotyön
kehittäminen sekä tasa-arvohankkeet ja niiden rahoitus. NJKL osallistui päiviä valmistelevan työryhmän
toimintaan ja toimi useissa eri tehtävissä päivien aikana.
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Valoa, ei väkivaltaa NJKL osallistui 25.11. Suomen kansallisen väkivaltaobservatorion järjestämään Valoa,
ei väkivaltaa – Silent Witness –näyttelyyn Helsingissä, joka järjestettiin Kolmen sepän patsaalla Helsingissä
YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11.2015. Vuoden teemana oli henkinen
väkivalta.
Naisten palkkapäivä NJKL osallistui STTK:n Naisten palkkapäivään 31.10. ja palkkatasa-arvosta
viestimiseen NJKL:n sähköisessä ja sosiaalisessa mediassa. Naisjärjestöjen osallistumista kampanjaan
koordinoi Suomen Liike- ja virkanaisten liitto ry.
Jäsenjärjestöjen tapahtumat Naisjärjestöjen Keskusliitto osallistui laajasti jäsenjärjestöjensä ja
yhteistyökumppaneittensa sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten oikeuksia käsitteleviin seminaareihin
ja muihin tapahtumiin. Maamme vanhin suomenkielinen naisjärjestö, NJKL:n jäsen Käkisalmen Kaupungin
Rouvasväen Yhdistys juhli 160-vuotista toimintaansa marraskuussa.
NJKL viesti ja markkinoi jäsenjärjestöjensä juhlavuosien tapahtumista, kuten Kalevalaisten Naisten Liiton
80-vuotisjuhlavuoden pääjuhlasta helmikuussa Finlandia-talolla ja Suomen Voimisteluliiton
maailmanlaajuisesta Gymnaestrada-tapahtumasta heinäkuussa Helsingissä. Gymnaestrada pidettiin 12.18.7. ja se keräsi Helsinkiin 21.000 osallistujaa yli 50 maasta. Tapahtuman järjesti Suomen Voimisteluliitto
yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. NJKL edustajia osallistui
Kansainvälisen voimisteluliitto FIG:n gaalaan 17.7.
Yhteistyö naisista kertovien elokuvien markkinoinnissa Pohjola filmi Oy:n Marzia, ystäväni -elokuvan
ensi-ilta ja siihen liittyvä keskustelutilaisuus afganistanilaisten naisten tilanteesta järjestettiin 19.3.
elokuvateatteri Maximissa Helsingissa. Paneeliin osallistui NJKL:n edustajana hallituksen jäsen Päivi
Nikkilä. NJKL markkinoi tapahtumaa ja mainittiin elokuvan lopputeksteissä. NJKL markkinoi jäsenilleen
myös mm. Armi Ratiasta kertovaa Armi elää –elokuvaa ja Hyvästi Afrikka -elokuvaa.
Juhlavuosiin valmistautuminen Miina Sillanpään syntymästä tulee 4.6.2016 kuluneeksi 150 vuotta. Miina
Sillanpään Seura aloitti juhlavuoden valmistelut, asetti valtuuskunnan koordinoimaan juhlavuoden
tapahtumia ja valitsi juhlavuoden tunnukseksi ”Koko kansan Miina Sillanpää”. Seura kutsui Naisjärjestöjen
Keskusliiton mukaan juhlavuoden tapahtumiin ja viestintään. NJKL keskusteli jäsenjärjestöjensä ja
yhteistyökumppaneidensa kanssa tavoitteista yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 110-vuotisjuhlavuonna
2016. NJKL keskusteli jäsenjärjestöjensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa tavoitteista yleisen ja
yhtäläisen äänioikeuden 110-vuotisjuhlavuonna 2016.
Keskusliiton edustus muissa järjestöissä ja verkostoissa
Toiminta Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete - NYTKIS ry:ssä NYTKIS ry on
vuonna 1988 perustettu suomalaisten naisjärjestöjen yhteenliittymä, johon kuuluvat kaikki eduskunnassa
olevien puolueiden naisjärjestöt sekä Naisjärjestöjen Keskusliitto ry, Suomen Sukupuolentutkimuksen
seura SUNS ry ja Naisasialiitto Unioni ry. NYTKISin tarkoituksena on lisätä naisten tietoisuutta tasaarvoasioista ja seurata kansainvälisten velvoitteiden toteuttamista Suomen lainsäädännössä, politiikassa
ja käytännön tasolla. NYTKISillä on myös alueellisia toimikuntia. Naisjärjestöjen Keskusliitto ja NYTKIS ry
toimivat tiiviissä yhteistyössä. Järjestöjen puheenjohtajistot ja työvaliokunnat kokoontuivat kahdesti
neuvottelemaan mahdollisesta yhteistyön tiivistämisestä edelleen. Keskusteltiin alustavasti mm.
muutosta yhteisiin tiloihin.
Toiminta Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANEssa Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) on
parlamentaarinen neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto asettaa eduskunnan toimikaudeksi. TANE tekee
aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja tasa-arvoon vaikuttavan lainsäädännön ja muiden tasa-arvoon
vaikuttavien toimenpiteiden kehittämiseksi. TANE edistää myös tasa-arvoa koskevaa tutkimustoimintaa
ja -tulosten hyödyntämistä käytännössä. Vuosien 2011 - 2015 TANE päätti toimintansa ja valtioneuvosto
asetti neuvottelukunnan uuden kokoonpanon. TANEn puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Sari
Raassina. Naisjärjestöjen Keskusliitto nimesi neuvottelukuntaan asiantuntijajäseneksi pääsihteeri Terhi
Heinilän ja varalle järjestösihteeri Sonja Tihveräisen. Uusi TANE aloitti toimintansa joulukuussa. TANE
hyväksyi linjat tulevalle neljän vuoden toiminnalle sekä NJKL:n ehdotuksen kumppanuudesta 100 tasaarvotekoa hankkeesta ja tuen hakemisesta Suomi 100 –organisaatiolta.
Muut tahot Naisjärjestöjen Keskusliitto oli jäsenenä Suomen UN Women ry:ssä, Suomen YK-liitossa,
Väestöliitossa, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:ssä, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepassa
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sekä Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta MONK:ssa ja Suomi 100 –valtuuskunnassa. Pääsihteeri
Terhi Heinilä osallistui NJKL:n esittämänä loka-marraskuussa järjestetylle valtakunnalliselle
maanpuolustuskurssille (MPK 215.) ja varapuheenjohtaja Elina Suonio-Peltosalo valittiin tulevalle
kurssille (MPK 217). NJKL erosi SPEK:n jäsenyystä vuonna 2015. LIITE 3
Eduskunnan naisverkosto Eduskunnan naisverkosto oli yksi Naisjärjestöjen Keskusliiton yksi
keskeisimmistä sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten oikeuksien edunvalvonnan
yhteistyökumppaneista. NJKL mm. neuvotteli yhdessä eduskunnan naisverkoston ja NYTKIS ry:n kanssa
perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan ja työ- ja oikeusministeri Jari Lindströmin kanssa. Teemoina
olivat mm. hallituksen tasa-arvo-ohjelma, työelämän tasa-arvo, samapalkkaisuus, perheen ja työn
yhdistäminen, naisten osuus päätöksenteossa, Istanbulin sopimuksen toteuttaminen, ihmiskauppa ja
sukupuolivaikutusten arviointi. Ministereille luovutetut yhteiset kannanotot julkistettiin myös
jäsenjärjestöille, yhteistyökumppaneille ja medialle.
Muut verkostot Naisjärjestöjen Keskusliitto oli mm. 1325-verkoston, Ihmiskaupan vastaisen
järjestöverkoston, Amnestyn Suomen osaston Joku Raja-työvaliokunnan sekä Suomen kansallisen
väkivaltaobservatorion jäsen. LIITE 3

3. VIESTINTÄ VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ
Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintäkanavat
Uutiskirjeet Naisjärjestöjen Keskusliitto julkaisi vuoden aikana yhdeksän sähköistä uutiskirjettä ja ne ovat
luettavissa myös keskusliiton kotisivuilla. Uutiskirjeen sisältö, ulkoasu ja rakenne uudistettiin ja niihin
kerättiin ja toimitettiin artikkeleita jäsenjärjestöjen toiminnasta sekä ajankohtaisesta vaikuttamisesta ja
toimista sukupuolten välisestä tasa-arvon edistämiseksi. Uutiskirjeen jakelua laajennettiin
jäsenjärjestöjen toimistojen ja hallitusten jäsenten lisäksi kattamaan myös NJKL:n yhteistyökumppanit,
jäsenyysjärjestöt ja muut sidosryhmät.
Lue helmikuun uutiskirje täältä. Maaliskuun uutiskirje täältä. Huhtikuun uutiskirje täältä
Toukokuun uutiskirje täältä Kesäkuun uutiskirje täältä. Elokuun uutiskirje täältä.
Syyskuun uutiskirje täältä. Marraskuun uutiskirje täältä. Joulukuun uutiskirje täältä.
Nettisivut NJKL:n kotisivuilla tiedotettiin ajankohtaisista asioista kuten tapahtumista, lausunnoista,
tiedotteista, jäsentiedotteista ja myyntituotteista. Etusivun sisältö keskittyi uusimmista tapahtumista,
kannanotoista ja uutiskirjeestä viestimiseen. Vuoden 2015 lopulla aloitettiin NJKL:n nettisivujen uudistus,
joka toteutettaisiin vuoden 2016 alussa.
Sosiaalinen media: Facebook ja Twitter Naisjärjestöjen Keskusliiton sosiaalisen media käyttö lisääntyi
runsaasti ja se oli viestintäkanavista käytetyin ja tavoitettavuudeltaan kattavin. Liiton Facebook-sivuilla ja
Twitter-tilillä nostettiin päivittäin esiin ajankohtaisia, naisten oikeuksiin ja sukupuolten väliseen tasaarvoon liittyviä tutkimustuloksia, uutisaiheita ja tapahtumia. Erityisenä painopisteenä oli edelleen
jäsenjärjestöihin liittyvä viestintä. Sosiaalisen median avulla tavoitettiin myös niitä, jotka eivät ole
aktiivisesti NJKL:n tai jäsenjärjestöjen toiminnassa mukana. Facebook-sivuista tykkäävien määrä kasvoi
600:sta noin 1150:een. Yksittäiset päivitykset tavoittivat parhaimmillaan muutamia tuhansia Facebookkävijöitä. Twitter-tilin seuraajien määrä ylitti myös tuhannen käyttäjän rajan.
Yhteydenpito tiedotusvälineisiin ja sidosryhmiin
Koko kertomusvuoden NJKL reagoi nopeasti ajankohtaisiin teemoihin. Keskusliitto palveli jäsenjärjestöjen
lisäksi myös muita järjestöjä sekä tiedotusvälineitä, viranomaistahoja ja yksittäisiä henkilöitä välittämällä
tietoa naisjärjestöistä ja niiden toiminnasta sekä ehdottamalla asiantuntijoita ja haastateltavia.
Lausunnot, kuulemiset ja kannanotot olivat tärkeitä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia, joilla
puututtiin aktiivisesti ajankohtaisiin tasa-arvokysymyksiin. Sosiaalinen media oli keskeinen osa myös
mediaan pidettyjä yhteyksiä.
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4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
CSW – The Commission on the Status of Women – YK:n Naisten asema -toimikunta
Pääsihteeri Terhi Heinilä osallistui 8.-13.3. NJKL:n edustajana ulkoministeriön tuella 59. CSW –istuntoon
ja sen oheistapahtumiin New Yorkissa ja viesti jäsenjärjestöilleen CSW:n keskeisistä teemoista, naisten
oikeuksia käsittelevän Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toteutumisesta vuosien 1995 - 2015
välisenä aikana.
Konferenssissa julkistettiin poliittinen deklaraatio Pekingin neljännen maailmankonferenssin 20vuotisjuhlan kunniaksi. Samalla YK:n jäsenvaltiot ilmaisivat huolen Pekingin toimintaohjelman
tavoitteiden hitaasta ja epätasaisesta kehityksestä. YK on laskenut, että nykyvauhdilla mm. taloudellisen
osallistumisen tasa-arvon saavuttaminen kestää 81 vuotta ja parlamenttien jäsenten tasa-arvo 51 vuotta.
Sessioissa käsiteltiin mm. naisten taloutta, yrittäjyyttä ja koulutusta sekä seksuaali- ja
lisääntymisterveysoikeuksia ja ihmiskauppaa. Peking +20 –juhlassa puhuivat mm. YK:n pääsihteeri Ban Kimoon, YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka, Yhdysvaltain exulkoministeri Hillary Rodham Clinton ja Liberian presidentti Ellen Johnson Sirleaf.
UN Womenin pääjohtaja Mlabo-Ngcuka julisti tavoitteeksi sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisen
maailmassa vuoteen 2030 mennessä: Planet 50-50 by 2030. Step It Up for Gender Equality. ” Jos ei nyt,
niin milloin? Jos emme me, niin ketkä?” Ensimmäistä kertaa sitouduttiin aikatavoitteeseen tasaarvotavoitteita määriteltäessä.
Helvi Sipilä –seminaari NJKL oli mukana järjestämässä CSW:n virallisena oheistapahtumana suomalaisten
naisjärjestöjen ja Ulkoasiainministeriön 10. kansainvälistä Helvi Sipilä–seminaaria, jonka aiheena oli
"Gender, Power and Economy”. Oheistapahtuman avasi YK-suurlähettiläs Kai Sauer ja pääpuhujana oli
Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Päivi Mattila. Seminaarin järjestivät Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry,
NJKL, NYTKIS ry, Suomen UN Women ry ja Suomen NNKY-liitto. Syksyllä aloitettiin vuoden 2016
seminaarin valmistelu ja teemaksi valittiin ”Women at the Heart of Peace and Security”.
Eurooppalainen yhteistyö
European Women’s Lobby Suomalaiset naisjärjestöt ovat mukana European Women’s Lobbyssa (EWL)
NYTKIS ry:n kautta. NJKL:lla on oikeus lähettää yksi edustaja yleiskokoukseen EWL:n kustantamana.
Yleiskokoukseen Brysselissä 30. – 31.5. osallistui varapuheenjohtaja Elina Suonio-Peltosalo ja tarkkailijana
järjestösihteeri Sonja Tihveräinen. Yleiskokouksen yhteydessä vietettiin EWL:n 25-vuotisjuhlaa. EWL
järjesti perjantaina 29.5. korkeantason seminaarin ”25 years of feminist activism in Europe”. EWL on
hiljattain siirtynyt yhden vuosikokouksen rytmiin, joten käsiteltäviä asioita oli paljon. Kokous olikin jaettu
kahdelle päivälle. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa työstettiin yhdessä EWL:n strategista
kehystä ja ideoitiin sen toimeenpanoa.
Euroopan komissio: Forum on the Future of Gender Equality Pääsihteeri Terhi Heinilä osallistui NJKL:n
edustajana Euroopan komission järjestämään foorumin sukupuolten välisen tasa-arvon tulevaisuudesta
kansalaisjärjestöjen ja EU-jäsenvaltioiden edustajille Brysselissä 20. - 21.4. Foorum liittyi osana
mahdollisen EU:n tasa-arvostrategian luomiseen. Keskustelun teemoina olivat: sukupuolten välinen tasaarvo työmarkkinoilla, köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen, työ- ja perhe-elämän yhteen sopiminen,
naisiin kohdistuva väkivalta, sukupuoliroolit ja stereotypiat, sukupuoli ja digitaalinen yhteiskunta,
sukupuolten välinen tasa-arvo päätöksenteossa, sukupuoli kehitysyhteistyössä, sukupuoli ja terveys ja
hallinto ja yhteistyön muodot. NJKL jakoi osaltaan Euroopan komission julkista kuulemista koskien
sukupuolten välistä tasa-arvoa EU:ssa.
Pohjoismainen yhteistyö
Varapuheenjohtaja Anita Paulig ja pääsihteeri Terhi Heinilä osallistuivat muiden suomalaisten
naisjärjestöjen kanssa pohjoismaiseen Feminist Nordic Network – verkostoitumiskokoukseen, joka
järjestettiin Kungälvissä Ruotsissa 28.-29.8. Tavoitteena oli tiivistää pohjoismaisen yhteistyön verkostoja
ja keskustella feministisestä taloudesta. Kokouksessa toivottiin, että pohjoismaiset naisjärjestöt pyrkivät
tapaamaan kerran vuodessa pohjoismaisella tasolla ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. NJKL ja
Nytkis informoivat Pohjoismaisen ministerineuvoston Suomen puheenjohtajuudesta vuonna 2016 ja
suunnitelmista tasa-arvon suhteen.
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Varapuheenjohtaja Anita Paulig osallistui NJKL:n edustajana Pohjoismaisen ministerineuvoston
seminaariin vihapuheesta ja seksismistä Kööpenhaminassa 2.-3.11. Pohjoismainen ministerineuvosto
vastasi kuluista.
Muu kansainvälinen toiminta
The International Council of Women Naisjärjestöjen Keskusliitto on jäsenenä maailman vanhimmassa
naisjärjestöjen kattojärjestössä: The International Council of Women (ICW), jota NJKL:n perustaja
Alexandra Gripenberg oli mukana perustamassa Washington DC:ssä vuonna 1888. Naisjärjestöjen
Keskusliitto perustettiin ICW:n Suomen osastoksi vuonna 1911.
Keskusliitto on ollut jo pitkään huolissaan ICW:n taloudellista tilanteesta ja on seurannut sitä tiiviisti.
Vuonna 2014 NJKL kävi vilkasta kirjeenvaihtoa ICW:n puheenjohtaja Cosima Schenkin, ICW:n hallituksen
ja muissa maissa toimivien jäsenjärjestöjen kanssa tavoitteena demokratian, avoimuuden ja hyvän
hallinnon menettelytapojen lisääminen ICW:ssä. Valitettavasti järjestön tämänhetkinen toiminta ei ole
vastannut NJKL odotuksia. Tästä syystä NJKL ei suorittanut vuoden 2015 jäsenmaksua eikä lähettänyt
edustajaa vuoden 2015 yleiskokoukseen Izmiriin.
IWG - International Working Group on Women and Sport Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri
osallistui Kansainvälisen naisliikuntaverkosto IWG:n (International Working Group on Women and Sport)
delegaatiossa tammikuussa neuvotteluun Kansainvälisen Olympiakomitean ja Kansainvälisen
jalkapalloliitto FIFA:n kanssa Lausannessa. Teemoina olivat mm. mm. urheilun päätöksenteon tasaarvoistaminen kansainvälisesti ja naisten urheilun teemojen mukaan saaminen YK:n globaaliin
tavoitteisiin. FIFA allekirjoitti Brighton plus Helsinki –urheilun tasa-arvojulistuksen kansainvälisenä
naistenpäivänä. Samoin pääsihteeri osallistui IWG-johtoryhmän jäsenenä IWG:n vuosikokoukseen ja
Yhdysvaltojen opiskelijaurheilijajärjestö NCAA:n yhdenvertaisuutta käsittelevään konferenssiin San
Diegossa Yhdysvalloissa huhtikuussa. IWG-kokouksiin osallistumiseen aiheutuneista kustannuksista
vastasi Valo ry.
Vierailijoita Naisjärjestöjen Keskusliiton toimintaan kävi vuoden aikana tutustumassa useita
kansainvälisiä delegaatioita, mm. Japanista, Sambiasta ja Azerbaidžanista.
5. TOIMINTARESURSSIEN TURVAAMINEN JA HALLINNON KEHITTÄMINEN
Talouskertomus
Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöjen maksamat jäsenmaksut kattavat vain pienen osan
keskusliiton toiminnan kuluista. Merkittävin rahoituslähde oli valtion talousarviossa opetus- ja
kulttuuriministeriön (OKM) kautta osoitettu toiminta-avustus (158.000€). Valtioneuvoston
talousarvioesitys vuodelle 2016 esittää jälleen naisjärjestöjen valtionavun leikkausta, nyt 14 prosenttia
Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitus on ilmaissut huolensa naisjärjestöjen resurssien ja toiminnan
jatkumisesta. Samoin hallitus on miettinyt vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja ja toiminnan sopeuttamista
budjettiin. Kiinteät kulut on jo minimoitu ja valtaosa työstä tehdään vapaaehtoisvoimin.
Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi keskusliitolle 10.000 euron apurahan Naisten ääni – ja Moninainen
naiseus - hankkeisiin. Ulkoasiainministeriö myönsi 2.800 euroa ETYJ-tukea CSW-kokoukseen
osallistumiseen.
Keskusliiton toimistona aiemmin ollut Mannerheimintie 40 A 17 on ollut vuokrattuna kolmivuotisella
sopimuksella Tmi Psykoterapeutti Ritva Piiroiselle 1.7.2011 lähtien. Kiinteistö Oy Mannerheimintie 40 A
15 on ollut vuokrattuna African Care (ent. Africarewo) ry:lle 1.7.2010 alkaen. Mannerheimintie 40 A 16
vuokralaisena jatkaa edelleen Riitta Martsola.
Tuloslaskelma osoittaa 6666,47 euron ylijäämää. Tarkempi selvitys keskusliiton taloudesta ja
omaisuudesta löytyy tuloslaskelmasta ja taseesta.
Keskusliiton hallitus on saavuttanut vuosiksi 2012-2015 laaditun talouden vakauttamissuunnitelman
tavoitteet. NJKL purki varastoaan mm. myyntisopimuksin ja tuotteiden arvoa laskemalla.
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HALLINTO
Kunniapuheenjohtaja
Ministeri Marjatta Väänänen 2011
Kunniajäsenet
Valtiopäiväneuvos Elsi Hetemäki-Olander, 1995
Varatuomari Tuulikki Petäjäniemi, 1995
Varatuomari Anneli Winter-Mäkinen, 1995
Opetusneuvos Raili Malmberg, 2001
Ministeri Elisabeth Rehn, 2001
Professori Päivi Setälä, 2001 †7.3.2014
Kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila, 2006
VTM Leena Krohn, 2006
LL Laura Finne-Elonen, 2011
Tuija-Riitta Lindholm, 2011
Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, 2011
Pastori Leena Salmensaari, 2011
Hallitus
Hallitus kokoontui toimintakertomusvuonna yhdeksän kertaa.
Toimikaudet

läsnäolo
kokouksissa

2007-2015

7

2007-2015

5

2012-2017

8

Erityisluokanopettaja Annamaija Eskola
(Kalevalaisten Naisten Liitto ry)

2011-2016

6

Opinto-ohjaaja Minna Hirvonen
(Suomen Naisyhdistys ry)

2013-2015

4

Kansanedustaja Heli Järvinen
(Suomen Yrittäjänaiset ry)

2012-2017

6

Viestintäkonsultti Satu Keiski-Toni
(Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry)

2015-2017

7

Toimittaja Päivi Nikkilä
(Naistoimittajat ry)

2014-2016

8

Kehittämispäällikkö Leea Paija
(Suomen Voimisteluliitto ry)

2011-2016

8

Erikoistutkija Elina Palola
(Eurooppanaiset ry)

2012-2017

5

Puheenjohtaja
Kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila
(Suomen Keskustanaiset ry)
Varapuheenjohtajat
Toiminnanjohtaja Anita Paulig
(Finlands svenska Marthaförbund rf)
Erikoissairaanhoitaja Elina Suonio-Peltosalo
(Kokoomuksen Naisten Liitto ry)
Jäsenet
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Opetusneuvos Riikka Vacker
(Marttaliitto ry)

2014-2016

9

Professori emerita Terttu Utriainen
(Zonta International Piiri 20)

2013-2015

6

Koulukuraattori Pia Öhman
(Suomen NNKY-liitto ry)

2013-2015

6

Tilintarkastajat
Varsinainen
Varalla

KHT Hannele Stenmark (BDO Oy)
KHT Pertti Hiltunen (BDO)

Toiminnantarkastajat
Varsinainen Pirta Hulsi
Varalla
Ritva Salmi
Keskusliiton toimisto
Toimisto sijaitsee Naisten Kulttuuriyhdistyksen tiloissa osoitteessa Fredrikinkatu 39 C 22, 00120 Helsinki.
Työntekijät
Pääsihteeri
Järjestösihteeri
Harjoittelija (2.2.-30.4.2015)
Harjoittelija (17.8.-9.12.2015)
Osa-aikainen projektityöntekijä

LitM Terhi Heinilä
YTM Sonja Tihveräinen
Valtiot. yo Uura-Liina Kouvonen
KK Leena Könkkölä
VTK Liisa Ketolainen

Työterveyspalvelut ostettiin vuonna 2014 VITA Lääkäriasema Oy:ltä.
Taloushallinnon palvelut on toimintavuoden aikana ostettu Necarex Oy:ltä.
Työvaliokunta ja toimikunnat
Työvaliokunta
Sirkka-Liisa Anttila, pj
Anita Paulig, vpj
Elina Suonio-Peltosalo, vpj
Heli Järvinen
Annamaija Eskola
sihteerinä Terhi Heinilä
Taloustoimikunta
Heli Järvinen (pj)
Annamaija Eskola
Pia Öhman
sihteerinä Terhi Heinilä

Järjestö- ja viestintätoimikunta
Annamaija Eskola, pj
Minna Hirvonen
Satu Keiski-Toni
Päivi Nikkilä
Elina Suonio-Peltosalo
Riikka Vacker
sihteerinä Sonja Tihveräinen
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Kansainvälisten- ja tasa-arvoasioiden toimikunta
Anita Paulig, pj
Päivi Nikkilä
Elina Palola
Elina Suonio-Peltosalo
Terttu Utriainen
sihteerinä Terhi Heinilä
Toimikuntien toiminta vuonna 2015
Työvaliokunta
Työvaliokunta kokoontui kolme kertaa. Lisäksi hallituksen kokouksia valmisteltiin sähköpostitse ja
työvaliokuntaa konsultoitiin hallituksen työskentelyssä ja muissa valmistelutehtävissä.
Taloustoimikunta
Taloustoimikunta kokoontui yhden kerran. Toimikunta seurasi tarkasti taloudellista tilannetta, suunnitteli
ja teki toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi sekä haki uusia tulolähteitä.
Järjestö- ja viestintätoimikunta
Järjestö- ja viestintätoimikunta kokoontui kaksi kertaa. Kokousten välillä toimikunta työsti asioita myös
sähköisesti. Toimikunta työsti mm. keskusliiton kehittämistoimenpiteitä sekä 100 naista eduskuntaanviestintäkampanjaa. Lisäksi toimikunta suunnitteli keskusliiton tilaisuuksien markkinointia ja
viestintäsuunnitelman päivittämistä.
Kansainvälisten- ja tasa-arvoasioiden toimikunta
Kansainvälisten- ja tasa-arvoasioiden toimikunta keskusteli teemoista hallitusten kokousten yhteydessä
ja kansainvälisissä kokouksissa. Suurimman osan sille kuuluvia asioita se käsitteli sähköisesti.
Toimikunnassa käsiteltiin ajankohtaisia kansainvälisiä tasa-arvoasioita ja mm. pohjoismaista yhteistyötä.
Vuoden kansainvälisen toiminnan painopisteenä oli YK:n naistenasematoimikunnan istunto, European
Women’s Lobby vuosikokous ja pohjoismainen yhteistyö.
Vaalivaliokunta
Vaalivaliokunta valittiin kevätkokouksessa 22.4.2015:
Merja Laitinen
Pirjo-Liisa Penttinen
Salla Tuominen
Riikka Vacker

Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry
Suomen NNKY-Liitto ry
Zonta International Piiri 20 ry
Marttaliitto ry

Puheenjohtajaksi valittiin Pirjo-Liisa Penttinen. Sihteerinä toimi järjestösihteeri Sonja Tihveräinen.
Vaalivaliokunta kokoontui kaksi kertaa.
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6. LIITON KOKOUKSET
Kevätkokous Naisjärjestöjen Keskusliiton sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Tehyssä 22.4.2015.
Ennen kokousta järjestettiin EU, naiset ja talous -keskustelutilaisuus yhteistyössä Eurooppanaiset ry:n ja
Tehy ry:n kanssa. Kokouksessa oli läsnä 76 kokousedustajaa, joista 57 oli äänivaltaista, edustaen
yhteensä 37 järjestöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Salla Tuominen Zonta International Piiri 20
ry:stä.
Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden ohella julkilausuma ”Naisten osuutta
päätöksenteossa on lisättävä”, joka lähetettiin medialle ja jäsenjärjestöille. Se on myös luettavissa NJKL:n
nettisivuilla sekä Facebook-sivulla.
”Osaavat ja vaikuttavat naiset rakentavat yhteistyössä tasa-arvoisen yhteiskunnan” hyväksyttiin uudeksi
visioksi. Kevätkokouksessa hyväksyttiin keskusliiton kehittämistoimenpiteet ja toimintalinjaukset.
Nämä sisältävät järjestön vision, mission, arvot ja toimintaperiaatteet sekä kehittämistoimet 2015 - 2016.
Näitä teemoja arvioitiin yhteiskunnallisten ja toimintaympäristön tuottamien muutospaineiden ja
sidosryhmien odotusten ristiaallokossa.
Syyskokous Naisjärjestöjen Keskusliiton sääntömääräinen syyskokous pidettiin 18.11.2015 Yleisradion
Ison Pajan auditoriossa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen UN Womenin puheenjohtaja Leena
Linnainmaa. Läsnä oli 74 äänivaltaista kokousedustajaa 40 jäsenjärjestöstä. Lisäksi läsnäolo- ja
puheoikeus myönnettiin 41 muulle henkilölle. Syyskokouksessa valittiin uusi puheenjohtaja erovuorossa
olleen, pitkäaikaisen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttilan tilalle tulevalle kolmivuotiskaudelle. Sirkka-Liisa
Anttilan haastattelut hänen matkastaan yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi Video 1 Video 2
NJKL markkinoi puheenjohtaja- ja hallitusvaalia jäsenjärjestöilleen kampanjalla ”Vaikuttamisen paikkoja
osaaville naisille”.
Puheenjohtajaksi olivat ehdolla liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (esittäjinä Suomen
Keskustanaiset ry ja Suomen Yrittäjänaiset ry), kansanedustaja Eva Biaudet (esittäjinä Marttaliitto ry ja
Finlands svenska Marthaförbund r.f.) ja kansanedustaja Sofia Vikman (esittäjänä Kokoomuksen Naisten
Liitto ry). Heidän esittelynsä ja vastaukset vaalikysymyksiin olivat luettavissa uutiskirjeessä ja keskusliiton
nettisivuilla.
Liiton puheenjohtajaksi kolmivuotiskaudeksi 2016 – 2018 valittiin Eva Biaudet. Syyskokouksessa valittiin
lisäksi seuraavat neljä hallituksen jäsentä 11 ehdokkaan joukosta erovuoroisten tilalle
kolmivuotiskaudeksi 2016 – 2018: Katariina Heikkinen (Naisten Linja Suomessa ry), Anna-Mari
Kivimäki (Suomen Naisyhdistys ry), Terttu Utriainen (Zonta International Piiri 20 ry) ja Pia
Öhman (Suomen NNKY-Liitto ry).
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JÄSENJÄRJESTÖT
Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöt 31.12.2015
African Care
Architecta, Suomen Naisarkkitehtien Yhdistys
Eurooppanaiset
Finlands svenska Marthaförbund
Helsingin Saskia
Imetyksen tuki
Insinöörien rouvat
Kalevalaisten Naisten Liitto
Kokoomuksen Naisten Liitto
Kotitalousopettajien liitto
Kuluttajaekonomistit ja teknologit COTES
Kuurojen Liitto
Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen Yhdistys
Lastentarhanopettajaliitto LTOL
Lyömätön Linja Espoossa
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
Maanpuolustusnaisten Liitto
Marttaliitto
Monika-Naiset liitto
Naisagronomit
Naisjuristit
Naismetsänhoitajat
Naisopiston Ystävät
Naisten Idea- ja Keksintöliitto
Naisten Kulttuuriyhdistys
Naistenkartano
Naisten Linja Suomessa
Naisten Rakentavan Asumisen Yhdistys
Naisteologit
Naistoimittajat
Naisyrittäjyyskeskus
Perussuomalaiset Naiset
ProMama
Puutarhanaiset
Soroptimist International Finland
Sotilaskotiliitto
Suomalainen Naisliitto
Suomen Akateemisten Naisten Liitto
Suomen Delta Kappa Gamma -yhdistys
Suomen Keskustanaiset
Suomen Kosmetologien Yhdistys
Suomen Kristillisdemokraattiset Naiset
Suomen Kätilöliitto
Suomen liike- ja virkanaisten liitto
Suomen Naishammaslääkärit
Suomen Naislääkäriyhdistys
Suomen Naisyhdistys
Suomen NNKY-Liitto
Suomen Valkonauhaliitto
Suomen Voimisteluliitto
Suomen Yrittäjänaiset
Svenska Kvinnoförbundet
Tekstiiliopettajaliitto TOL
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Vaikuttajaverkosto WoMan
Vantaan Nicehearts
Vihreät Naiset
WIZO
Women in Film & Television (WIFT) Finland

Zonta International Piiri 20
Yhteensä 59 järjestöä, joissa on yli 400.000 henkilöjäsentä
Muutokset jäsenkunnassa
Toimintavuoden 2015 aikana Kuurojen Liitto ry, Monika-Naiset liitto ry ja Women in Film and Television
Finland (WIFT) ry liittyivät jäseniksi Naisjärjestöjen Keskusliittoon.
Euroopan Naisten Liiton Suomen Osasto ry:n toiminta on lakannut jo useita vuosia sitten ja järjestön ero
astui voimaan. Sotilaskotiliitto ry ilmoitti eroavansa keskusliitosta 1.1.2016 lähtien.
Jäsenjärjestöjen merkkivuodet 2015
Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen Yhdistys ry 160 vuotta
Suomen Valkonauhaliitto ry 110 vuotta
Kalevalaisten Naisten Liitto ry 80 vuotta
Naisagronomit ry 80 vuotta
Naisjuristit ry 70 vuotta
Eurooppanaiset ry 20 vuotta
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LIITE 1
Kannanotot ja tiedotteet
15.1.2015

Naisjärjestöjen Keskusliitto ry luovutti hallitusohjelmatavoitteensa eduskuntapuolueille

4.2.2015

Puheenjohtajan kannanotto "Sukupuolten välistä tasa-arvoa on edistettävä lamankin
oloissa."

27.2.2015

Kansalaisjärjestöjen Peking+20 -rinnakkaisraportti julkistettiin

8.3.2015

Naisten osuutta päätöksenteossa on lisättävä

18.3.2015

Pääsihteeri Terhi Heinilä: "Suomi todelliseksi tasa-arvon mallimaaksi!"

22.4.2015

Kevätkokouksen julkilausuma: ”Naisten osuutta päätöksenteossa on lisättävä”

4.5.2015

Ihmiskaupan vastaisen järjestöverkoston kannanotto: Ihmiskaupan uhrien auttamistyötä
vahvistettava uudella hallituskaudella

28.5.2015

Järjestöjen yhteiskannanotto: Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäistävä tehokkaasti
tulevalla hallituskaudella

17.6.2015

NJKL:n, NYTKISin ja Eduskunnan naisverkoston yhteiskannanotto perhe- ja
peruspalveluministeri Juha Rehulalle

16.7.2015

NJKL:n ja Suomen Yrittäjänaisten yhteiskannanotto: Suomella ei ole varaa kyykyttää naisia

11.8.2015

Tasa-arvo mukaan hallituksen toimintaohjelmaan ja kärkihankkeisiin

13.8.2015

Prostituutio loukkaa tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia

10.9.2015

Miten käy pienituloisten ja ikääntyneiden naisten?

18.9.2015

Naisjärjestöjen kannanotto oikeus- ja työministeri Lindströmille

1.10.2015

Poikkihallinnollista tarkastelua tyttöjen ja naisten pakolaistilanteeseen tarvitaan

26.10.2015

Anne Berner, Eva Biaudet ja Sofia Vikman ehdolla Naisjärjestöjen Keskusliiton
puheenjohtajaksi

18.11.2015

Syyskokouksen julkilausuma: Sosiaali- ja terveydenhuollon ja itsehallinnon uudistuksen
sukupuolivaikutukset on arvioitava

18.11.2015

Eva Biaudet Naisjärjestöjen Keskusliiton uudeksi puheenjohtajaksi

30.11.2015

NJKL:n, NYTKISIn ja Monika-Naisten yhteiskannanotto: Naisjärjestöjen toiminnan
jatkuminen on turvattava

17.12.2015

Naisjärjestöjen Keskusliiton Aleksandra-palkinto Sirkka-Liisa Anttilalle

Lausunnot
5.2.2015

Luonnos ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattorin ehdotukseksi
koordinaatiorakenteen luomiseksi

13.4.2015

YK; Luonnos 23. määräaikaisraportiksi kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan
kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta

3.6.2015

YK; kidutuksen vastainen yleissopimus; Suomen 7. määräaikaisraportti.
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16.9.2015

EU-lainsäädännön ja – lainsäädäntöehdotusten arviointi Suomen kannalta

Kuulemistilaisuudet
Ulkoasiainministeriön kuulemis- ja keskustelutilaisuus luonnoksesta CERD-sopimuksen täytäntöönpanon
määräaikaisraportiksi 10.4.
Ulkoasiainministeriön kuulemis- ja keskustelutilaisuus kansalaisjärjestöille globaalin kehitysagenda Post
2015 –prosessista ja indikaattorivalmistelusta 13.4.
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LIITE 2

Keskeisimmät tilaisuudet jäsenjärjestöille ja sidosryhmille


Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteiden 2015 – 2019 julkistaminen ja esittely
eduskuntapuolueiden johdolle 15.1.2015 eduskunnassa. Paikalla olivat kaikki puolueet.



Sanoista tekoihin - Peking+20 –rinnakkaisraportin julkistamis- ja keskustelutilaisuus 27.2.2015
Sosiaali- ja terveysministeriössä. Tilaisuuden jälkimmäinen osa From Vision to Transformation Discussion on new Post-2015 Agenda pidettiin englanniksi. Tilaisuus on katsottavissa netistä
seuraavista linkeistä: osa 1 ja osa 2.
Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä STM,
Ulkoasiainministeriö, Naisjärjestöjen Keskusliitto, NYTKIS ry ja YK-liitto, 130 osallistujaa.



Kansainvälisen naistenpäivän juhla 6.3.2015 Helsingin yliopiston juhlasalissa. Teemana 20
vuotta Pekingin naisten oikeuksien julistuksesta ja toimintaohjelmasta. Juhlan järjestivät
Helsingin Yliopisto, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Suomen UN Women ja Helsingin yliopiston
Alumni ry, 300 osallistujaa.



10. kansainvälinen Helvi Sipilä seminaari Gender, Power and Economy, CSW-istunnon
virallinen oheistapahtuma, 12.3.2015 YK, New York, järjestäjinä Suomen Akateemisten Naisten
Liitto, Naisjärjestöjen Keskusliitto, NYTKIS ry, Suomen UN Women ja Suomen NNKY-liitto, 200
osallistujaa.



EU, talous ja naiset - Miten talouskriisi näkyy naisten kukkarossa? 22.4.2015 Tehy ry:ssä.
Järjestäjinä Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Eurooppanaiset, 120 osallistujaa.



Naisjärjestöjen Keskusliiton kevätkokous Tehy ry:ssä 22.4.2015 yhteensä noin 100 osallistujaa.



EU:n tasa-arvostrategia -keskustelutilaisuus 21.5.2015 Kalevala Korun tiloissa PohjoisEsplanadilla Helsingissä. Järjestäjinä Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Kalevala Koru, 40 osallistujaa.



Kuntien tasa-arvotyön kehittäminen -keskustelutilaisuus 9.9.2015 Naisjärjestön Keskusliiton
tiloissa. Järjestäjinä Naisjärjestöjen Keskusliitto ja WOM Oy, 30 osallistujaa.



Moninainen naiseus –työpaja NJKL järjesti yhteistyössä ProMama ry:n ja Vantaan NiceHearts
ry:n kanssa Moninainen naiseus –työpajan 3.10.2015 Naisjärjestöjen Keskusliiton tiloissa.
Järjestäjinä Naisjärjestöjen Keskusliitto, ProMama ry:n ja Vantaan Nicehearts ry:n kanssa, 14
osallistujaa.



Naiset mediassa -keskustelutilaisuus 18.11.2015 Ylen Iso Paja, Järjestäjinä Naisjärjestöjen
Keskusliitto ja Yle, 155 osallistujaa.



Naisjärjestöjen Keskusliiton syyskokous Ylen Isossa Pajassa 18.11.2015 Yhteensä noin 160
osallistujaa.



Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttilan läksiäistilaisuus 16.12.2015, Hotelli Helka, Naisjärjestöjen
Keskusliiton kanssa järjestelyiden yhteistyökumppanina Suomen NNKY-liitto, 80 osallistujaa.
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LIITE 3
Keskusliiton edustukset muissa järjestöissä / edustajat vuosikokouksissa
Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry
1. edustaja Terttu Utriainen (äänivaltainen)
2. edustaja Riikka Vacker
3. edustaja Elina Suonio-Peltosalo
4. edustaja Pia Öhman
Pääsihteeri Terhi Heinilä hallituksen varsinainen jäsen
Järjestösihteeri Sonja Tihveräinen hallituksen varajäsen
Suomen UN Women – Finlands UN Women ry
Elina Suonio-Peltosalo
Suomen YK-liitto
Leea Paija
Väestöliitto (vuosivaltakirjalla)
Leea Paija ja Sonja Tihveräinen varsinaiset edustajat
Päivi Nikkilä ja Elina Suonio-Peltosalo varaedustajat
Mandaattiedustukset, joihin NJKL itse saa valita edustajan:


Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry
Terttu Utriainen varsinainen jäsen
Minna Hirvonen varajäsen



Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa, keskustoimikunta
Anita Paulig



Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta (Monk)
Sirkka-Liisa Anttila varsinainen jäsen
Anita Paulig varajäsen

Edustukset toimikunnissa, neuvottelukunnissa ja työryhmissä
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
Naisjärjestöjen Keskusliitolla on pysyvä asiantuntijajäsenyys.
Terhi Heinilä varsinainen jäsen, Sonja Tihveräinen varajäsen
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan sukupuoli ja valta -jaosto:
Sonja Tihveräinen varsinainen jäsen, Meri Eskola varajäsen
Ihmisoikeusvaltuuskunta
Helena Ranta on vuonna 2012 nimitetty NJKL:n ehdottamana Eduskunnan
oikeusasiamiehen alaisen ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskuntaan.
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin valtuuskunta
Pääsihteeri Terhi Heinilä on nimitetty valtuuskuntaan syyskuussa 2014. Valtuuskunta
kokoontui vuoden 2015 aikana kerran. Terhi Heinilä osallistui kokoukseen.
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